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Bo holder 
nytår.
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Side 3.
.

Det er nytår.
Bo er
længe oppe.

Han ser
på sit ur.
klokken er 
snart 12.

Mor sætter 
glas frem.
Far åbner 
en flaske.  

»Bang,« siger det.

Så ryger
en prop af. 



Side 3.
.

Det er nytår.
Bo er
længe oppe.

Han ser
på sit ur.
klokken er 
snart 12.

Mor sætter 
glas frem.
Far åbner 
en flaske.  

»Bang,« siger det.

Så ryger
en prop af. 

Far hælder op
i folks glas.
Så hører Bo
12 slag.

»Nu skal vi
skyde krudt af.
Kom, Ib,« råber Bo.

»Nej, vi skal skåle,«
siger mor.
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.

Side 5.
.

Bo tager et glas.
Så skåler han.

»Godt nytår,« siger alle.

Bo ser ned
i sit glas.
Det ligner vand
med brus.
Mon det smager godt?

»Uhm, den er god,«
siger far.

Så tager Bo
en stor slurk.

»Puha, det er surt,«
siger Bo.



Side 5.
.

Bo tager et glas.
Så skåler han.

»Godt nytår,« siger alle.

Bo ser ned
i sit glas.
Det ligner vand
med brus.
Mon det smager godt?

»Uhm, den er god,«
siger far.

Så tager Bo
en stor slurk.

»Puha, det er surt,«
siger Bo.

Han taber 
sit glas.

»Åh, nej. 
Se nu,« siger mor. 

Bo har spildt
på mors kjole.
Hun går ind
for at skifte.
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Side 7.
.

»Kom, vi skal ud,«
siger Bo.

Ib går med.

»Jeg kommer snart,«
råber far.
»Vent på mig.«

Men Ib og Bo
venter ikke.
De vil skyde 
af nu. 

Ib har
en stor raket.
Han sætter den
i en flaske.
Så sætter han
ild til.



Side 7.
.

»Kom, vi skal ud,«
siger Bo.

Ib går med.

»Jeg kommer snart,«
råber far.
»Vent på mig.«

Men Ib og Bo
venter ikke.
De vil skyde 
af nu. 

Ib har
en stor raket.
Han sætter den
i en flaske.
Så sætter han
ild til.

Det er
en flot raket.
Den lyser på himlen.
Den er blå
og grøn.
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Så er det
Bos tur.
Han har
en lille raket.

Bo sætter 
ild til.
Så løber 
han væk.
Han rammer flasken.
Den vælter.



Side 9.
.

Så er det
Bos tur.
Han har
en lille raket.

Bo sætter 
ild til.
Så løber 
han væk.
Han rammer flasken.
Den vælter.

Bos raket 
flyver ud.
Men den flyver
ikke op.
Den flyver
hen mod Bo.

»Hjælp,« råber Bo.

Lyset flyver
ned ad gaden.
Det flyver hen
mod Bos ben. 
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Side 11.
.

Far kommer ud.
Han løber 
hen til  Bo.

»Ramte den dig?«
råber far.

Bo ryster 
på hovedet.

»Jeg sagde,
I skulle vente.
Og I har ikke
briller på.
Her, tag dem på,«
siger far.



Side 11.
.

Bo og Ib
tager briller på.
De skal passe
på øjnene.

Så henter far flasken.
Han graver den ned.

Bo sætter
en raket i.
Så tænder han den.
Den flyver
højt op.



Side 12.
.

Han ser 
op mod himlen.

»Se, far.
Den er flot,«
råber Bo.

»Ja, men også farlig,«
siger far.
»Man skal passe på.«


